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Begyndergolf 2016
For medlemmer over 18 år

Nyt i 2016
Vi afholder i år 3 ekstra weekend matcher på par 3 banen, hvor vi blander hold
af clearede og ikke clearede golfspillere. Matcherne er ikke en del af det
egentlige begynderforløb, men et oplæg til hyggeligt samvær, hvor begynderudvalget – og forhåbentlig andre - spiller med.
Se det særlige opslag på vores begyndertavle i bagrummet.
Klubben arbejder på at lade nye medlemmer få mulighed for at spille et par
huller på den store bane i begynderforløbet. Det vil ske under ledsagelse fra
begynderudvalget og på udvalgte mandage i sæsonen.
Som noget nyt vil medlemmer af begynderudvalget reservere 1 – 2 ugentlige
tider på den store bane, hvor de clearede begyndere som gerne vil gå et par af
de første runder med en af os. De som har lyst skriver sig på i Golfbox. Der bliver
tale om 1 – 2 flights (maks. 4 bolde) så tilmelding bliver efter ”først til mølle
princippet”.

Rigtig god fornøjelse

Velkommen
Begynderudvalget vil gerne byde velkommen til sæsonen 2016. Vi glæder os til
at møde både kommende medlemmer og jer, som allerede er i gang med
begynderforløbet.

Hvem er vi
Begynderudvalget består af golfspillere, der på frivillig basis hjælper med at få
nye medlemmer igennem det fastlagte begynderforløb, som er en betingelse for
at få adgang til spil på den store bane.

Mandagsmatcher
Vi mødes kl. 17.00, hvor man bliver registreret og udfylder score kort.
Begynderudvalget sætter hold og går med spillerne rundt. Formålet er at lære
de nye medlemmer færdselsregler på banen og hvordan de mest brugte regler
fungerer i praksis. Det er slagspilsmatcher, som afholdes efter de gældende
golfregler.
Det koster 20 kr. at deltage. Beløbet går til præmier. Tilmelding sker på en liste,
som hænger på begynderudvalgets opslagstavle i bagrummet.

Du kan kende os på de røde trøjer.
Mødetid er kl. 17.00 og matcherne starter kl. 17.30.

Hvordan kommer du i gang
Først henvender du dig til Helle eller Martin i klubbens sekretariat på tlf.
75923033 eller mail@fredericiagolfclub.dk. De vil oplyse dig om tidspunkter for
oprettelse af begynderhold, priser for deltagelse mv. Du bliver også inviteret til
et intromøde, hvor du vil få nærmere information om det forløb du skal
igennem.

Hvad skal du igennem – og hvorfor skal du det
Vi er ofte mange på golfbanen samtidig. Derfor skal vi kende færdselsreglerne
og da en golfbold på afveje kan være meget farlig, skal vi også kende de
almindelige sikkerhedsforskrifter. Begynderforløbet skal sikre, at nye
medlemmer lærer om disse forhold og kan derfor sidestilles med at tage et
kørekort.
Forløbet omfatter følgende:
 Undervisning i slagteknik hos klubbens træner. Begynderpakken
indeholder de grundlæggende lektioner. Ønsker du yderligere lektioner
kan du købe dem ved træneren.
 Undervisning i golfreglerne.
 Mandagsmatcher på par 3 banen.
 Mulighed for fri anvendelse af klubbens træningsfaciliteter (lille bane,
putting greens, udslagsbane, øvebunkers mv.

Hvad skal du kunne
For at blive frigivet (clearet) til spil på stor bane stiller klubben følgende krav:
1. Du skal besidde en vis slagteknik. Dette vurderes af klubbens træner,
som også giver underskrift for det på begynderbeviset.
2. Du skal i 3 mandagsmatcher gå banen rundt på højst 48 slag pr. runde.
Runderne kan efter aftale afvikles på andre tidspunkter, men
underskrift for spil på par 3 banen kan kun opnås, hvis du ledsages af
et medlem fra begynderudvalget.
3. Du skal deltage i den obligatoriske regelundervisning og får underskrift
af instruktøren.
4. Når du har de nødvendige underskrifter slutter forløbet med en 9
hullers runde på stor bane, hvor du skal opnå et bestemt antal point
efter stableford reglerne. Du går runden sammen med et medlem fra
begynderudvalget.

Hvad så nu
Når du har underskrift på dit begynderbevis for punkterne 1-4 er du klar til spil
på stor bane. Du henvender dig igen i sekretariatet og aftaler det videre forløb.

